
KLASSZIKUS ÉS MODERN JOGELMÉLETI IRÁNYZATOK 

TEMATIKA & TÁJÉKOZTATÓ  

nappali és levelező tagozatos hallgatóknak 

 

Neptunkód: DKLO_JETM026 
Óraszám: hetente 2 óra (levelező tagozat: 6 óra/félév) 
Kreditpont: 2  

Meghirdetés féléve: tavaszi szemeszter  
Előtanulmányi feltétel: - 
Számonkérés típusa: írásbeli beszámoló 
Tanszék: Jogelméleti Tanszék  

Tantárgyfelelős oktató: Prof. Dr. Takács Péter  
Tantárgy oktatásában részt vevő oktatók: Prof. Dr. Bencze Mátyás  
 

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal klasszikus, és utóbbi évtizedekben felbukkanó 

jogelméleti irányzatokkal, amelyek a mai napig egymással versengve formálják a jogelméleti gondolkodást, és 

hatással vannak a joggyakorlat működésére is. A kurzus alapgondolata, hogy a minden gyakorlati jogászi 

tevékenység támaszkodik a valamilyen jogelméleti megközelítésre még akkor is, ha ez nem válik tudatossá. A 

jogelmélet ott van továbbá a jog általános és egyes jogágakhoz kötődő fogalmainak, intézményeinek hátterében 

is. Az elméleti előfeltevések tudatosabbá tétele segíthet a jogászi munkában és a létező jogintézmények 

értékelésében, kritikájában. 

Az órákon jogeseteken és más példákon keresztül világítjuk meg az elmélet és a gyakorlat 

viszonyát.  

A tárgy előadásokra lebontott tematikája (nappali tagozat): 

1) Mi a „jog”? A rabló-modell (jogpozitivizmus) 

2) Mi a „jog”? Autoritás-elméleti megközelítés 

3) A jog és az erkölcs kapcsolata I.: A természetjog válasza 

4) A jog és az erkölcs kapcsolata II.: A politikai jogelmélet 

5) Egy bírói döntés jogelméleti szempontú elemzése: a harangzúgás-eset 

6) Egy büntetőjogi vita elméleti háttere: a Hart-Devlin vita (jogi moralizmus) 

7) A hagyományos jogelmélet elleni kihívások I.: Az amerikai jogi realizmus 

8) A hagyományos jogelmélet elleni kihívások II.: Empirikus jogi tanulmányok 

9) A bírói ítélkezésre vonatkozó jogelméleti nézetek áttekintése I.  

10) A bírói ítélkezésre vonatkozó jogelméleti nézetek áttekintése II.  

11) Jog és politika I.: Kritikai jogi tanulmányok 

12) Jog és politika II.: Jogi feminizmus 

13) A bírói gyakorlat kritikai-jogi elemzése 

14) Elővizsga lehetőség 

Levelező tagozaton a fenti témák közül csak a vastagon szedettek képezik a tananyagot. 

Kötelező tananyag (vastagon szedve a levelező tagozat tananyaga): 

- az előadásokon elhangzottak 

- Bencze Mátyás: Bevezetés a jogtudományba (kézirat), 2. és 3. fejezet  

- Szabó Miklós (szerk.): Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. Második, 

bővített és javított kiadás Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. (csak a megjelölt fejezetek) 



- Bencze Mátyás – Kovács Ágnes: Alkotmányjogi és morális érvelés – mit üzen a 

Hart–Devlin vita a magyar Alkotmánybíróságnak? Világosság, 2010. tavasz, 85-

114. o. (https://www.eltereader.hu/media/2013/05/Vilagossag_2010_tavasz.pdf) 

- Jakab András, Sebők Miklós: Empirikus jogi kutatások - Paradigmák, módszertan, 

alkalmazási területek. Osiris, Budapest, 2020. (1. fejezet) 

- Bencze Mátyás: A jogalkalmazás jogelméleti megközelítése (kézirat) 1-7. o. 

- Szabadfalvi József: Tradíció és kritika. A kritikai jogi gondolkodás múltja és jelene. 

In: Szabó, Miklós (szerk.) Jogbölcseleti előadások, Bíbor Kiadó, Miskolc, 1998. 245-

264. o. 

- Bencze Mátyás: A szexuális erőszak és a jog, Vulgo, 2005/3, 80-101. o. 

Az Interneten szabadon el nem érhető tananyagok fel lesznek töltve a Moodle felületére is. 

Számonkérés : a vizsga írásbeli időkorlátos (60 perc) házi dolgozat formájában történik, és 

egy jogeset vagy más jogi példa megadott szempontok szerinti jogelméleti elemzése lesz a 

feladat. Két vagy több dolgozat 50%-ot meghaladó szövegegyezése esetén minden érintettnek 

új dolgozatot kell beadni. 

Debrecen-Győr, 2021. február 9. 

        Dr. Bencze Mátyás 

 

 

 


